
ciosament cap a tcmes aparcntmcnt

imprevistos.

La discussio sobre el concepte dc

immortalitat » (coin a pregunta <<kan-

tiana <>, cal recordar - ho) deriva en la

qucstio de I'escepticisme , estoicisme o

epicureisme de Montaigne (p. 217 i

ss.).

,,La filosofia de Montaigne, si no
emmarcada >,, es troba almenys « en

Iinia» anib Ics directrius metodologi-
ques de Pierre Villey (-Les sources et
('evolution des Essais de Montaigne» ,
1908), que parteixen de la rccerca do
Ics fonts dels Essais . Dc fet , totes i
cadascuna de les tesis de Casals tenon
cn compte , com a referencia fonamen-
tal, la rclacio del Ilibre de Montaigne
amb els sous predecessors , directes o
Ilunyans. Dc vegades , Pero , aquesta
tasca es recrea en exces, ocasionant la
«difuminacio » del problema plantejat:
de Ics 36 planes dedicades al pensament
politic de Montaigne , per example, 12
estan dedicades a La Boetic, 5 a
Maquiavel, etc.

L'evolucio dels Essais -tesi classica

de Villey , encara que matitzada durant

molts anys- no constitucix , en canvi,

un punt de partida crucial en I'obra de

Casals, que en aquest aspecte s'apro-

xima molt mes als plantejaments do

Friedrich ( 1948): « L ' evoluci6 dels

Essais no es tant evolucio del pensa-

ment com evolucio de I'expressi6

d'aquest pensament» (p. 14).

Es de remarcar I'excel • lent aportacio

del Dr . Casals en el terra de Ies diver-

ses edicions dels Essais ( problema de

I' <edicio fantasma », p. 126), aixi com

sobre I ' estructura del Ilibre en general

(p. 252 ), partint de les tesis « numerold-

giques >> de Daniel Martin.

Abans de cloure aquest comentari de

La filosofia de Montaigne ,, cal que

ens detinguem a considerar les possi-

bles aportacions del Ilibre al Ilenguatge

filosdfic catala , que marxa , indecis, cap

a la seva definitiva configuracio com a

tal.

Jaume Casals sembla haver trencat la
tendcncia << arcaitzant - de certs textos i
traduccions contemporanies . Pero es
evident que aquesta tendcncia rnes clue

corregir- se s'ha invertit: on model
expressiu estrictament colloquial fa
aparicici en molts capitols, i produeix
en cl lector una mena de desconcert.
Un exemple : <<Es possible que un home
com R . Saenz Hayes , emulant cI sub-
jcctivisme montania no cn tingui prow
en comparar el treball del gasc6 durant
Ics guerres religioses (...) com qui
recita desenfadadament « Del monte en

la ladera por mi mano plantado tcngo
un huerto'?» (...) Tambc n ' hi ha que
usen cl nom Montaigne com si digues-
sin Llucia >< ( p. 89).
Trobem explicable que Casals vulgui

assimilar I 'cstil dels Essais , desenfadat i
colorista; o que vulgui amenitzar I'ari-
desa dun text mitjancant uncs agrafdes
notes humoristiques. Pero aquest no es
pas el problema.

El que queda clar es que I'opcio

<<col•loquialista ,> no es una altcrnativa

viable a la tendcncia arcaitzant. Els

germes del Ilenguatge filosofic catala

no poden partir do cap do les dues pers-

pectives.

Ferran Saez Matcu

BURKE, P.: ,Montaigne-, Alianza Edi-

torial, Madrid, 1985. 102 pigs. Tra-

duida al castclla per Vidal Pcna.

Titol original: «Montaigne>, publ.

per Oxford University Press. 10

capitols sense introduccici seguits

d'una brcvissima bibliografia.

Les poc mes de cent planes del Ilibre
de Burke ens podrien fcr sospitar que
ens trobem davant d'un text merament
divulgatiu», en cl sentit expeditiu i

pejoratiu clue ha acabat adquirint

aquest termc.

En realitat, cl <Montaigne. de Burke

cs rues una obra excessivament sucinta

que una « introduccio» convencional.

Des del sou laconisme, Burke aporta

perspectives originals en I'estudi del

pensament de Montaigne. La majoria

d'elles, per6, semblen simplement

esbossades des d'una certa precipitacio.

Aquest es justament l'aspecte que mes
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negativament pot repercutir en I'ava-

Iuaci6 de I'estudi de Burke : lit imatge
de poca documentaci6 . Tanmateix,

aquesta visi6 es aparent . Quaisevol lec-

tor o estudi6s de la historiografia mon-

taniana « reconeix>>, en el desenvolupa-

ment de les diverses tesis, les aporta-

cions dels grans especialistes de Mon-
taigne ( Villey, Frame , Friedrich , etc.).

En aquest cas , l'omissi6 de Ies fonts de

la literatura secundaria produeix un
efecte qui sap si oposat al que es cerca-
va: I'« anti - erudici6>>.

La no recurrencia , d'una manera
explicita, it la literatura secundaria
queda compensada amb un recall forca
exhaustiu de les fonts do Montaigne,
seguint la Iinia de investigaci6 tracada
per Pierre Villey (1908).

L'estudi de Burke consta de deu
capitols articulats <, per materies» (es-

cepticisme , politica , etnografia, esteti-

ca, etc .). Aquesta opci6 , aplicada it un
Ilibre que cs tillat d '« organic>> per lit

gran majoria dels estudiosos , pot resul-

tar, evidentment , una mica inadequa-

da. Els Essais son una obra formalment
anarquica que, en la radicalitzacio esti-
Ifstica de la seva pluritematicitat, acaba
esdevenint a-tematica.

Pero cal matitzar i contextualitzar

aquesta suposada - ainadequacio>>: el fi
pretesament propedeutic del text, unit

it lit scva hrevctat , no deixa Iloc a
altres opcions de rues envergadura.

Despres d'unes planes dedicades a
I'ambient intellectual del seglc XVI a
Franca (Cap. 1), Burke assaja , al capi-
tol 11 de lit scva obra , una definici6 de
I'humanisme montania . De vegades

s'ha considerat Montaigne com un
hurnanista en el sentit estricte del ter-
me; i un Ilibre com els Essais (que
conte mes de 1.200 cites d'autors grecs
i Ilatins ), sembla provar -encara que
d'una manera vaga- aquesta ads-
cripci6.

Pero en massa ocasions s ' ha oblidat el
context real d'aquestes cites: l'humiliaci6

a les pretensions de coneixement desme-

surades, el rehuig d'un home que recorre
al « Eritis sicut dii ...>> amh massa fre-
qucncia ; el menyspreu it lit mdgia, it la
bruixeria, etc. (Ess, 11, XII).

Lntrc cis Essais (i, concrctament,

('Apologia de Sihiuda) i un text corn Cl
«Disrurs sobre la dignitat de !'home.,
de Pico della Mirandolla, hi ha un veri-

table abisme, no un simple matis.

Burke resol aquesta problematica rela-

ci6 d'una manera poc prccisa: <<Mon-

taigne no era un humanista tipic>> o

Montaigne no era tin humanista nor-
mal)) (p. 21).

Considerem que el millor terme per a
designar les coordinades conceptuals

de Montaigne cs I'encunyat per H.

Friedrich (1948): «post-antique>>. Amb
cll cs fa referencia no ja it una epoca,

sin(') it la indecisa traject6ria de la
matcixa.

Ahans hem parlat dels inconvenients

de I'estructuraci6 expositiva de Burke,
matitzant-los. Les raons adduides no
impedcixen, pero, que algunes de Ies

divisions efectuades per l'autor portin it
malcntesos. Al capitol VI, per exemple
(«Montaigne com it psicoleg>>, p. 50) es
confon reiteradament <<la psicologia o

les tcsis psicologiques dc Montaigne>>

amh « Ia interpretaci6 o Ieetura psicolo-

gica dcls Essais» .

Al capitol IX («L'estetica de Mon-

taigne,,, p. 78) succecix el matcix.
Burke sembla oblidar la no consciencia

d'especificitat d'aquestes disciplines o
camps del saber en temps de Montaig-
ne, i cl que aixo comporta.

La continuitat dcls capitols IV i V
(-La religi6 de Montaigne» i « La poli-
tica de Montaigne>>) semhla resoldre's

mes satisfactoriament. Burke remarca
]'especial situaci6 historica dels Essais:
les Guerres Civils de Religi6 a la
Franca del segle XVI. En aquest con-
vuls context, pensar lit rcligi6 implicit
fer politica en an sentit literal (recor-
dem que els primers conflictes no ja
tcologics... sin6 military entre catolics i
protestants, comencen amb el pro-
blema do lit Transsubstanciaci6 i la dis-
cussi6 sobre el sentit de les paraules

Hoc est enim Corpus Meum» ). D'al-
tra Banda, fer politica implica interve-
nir d'una manera directa en la religi6
(pensem en el caire dels diversos edic-
tes reials de l'epoca).
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Es de rcmarcar quc en I'analisi del

pensament politic de Montaigne,

Burke no recau en plantejaments

estrictament historicistes (corrclacio-

nant una determinada situacio amb un

determinat tipus do pensament), ni

amb actituds « taxon6miqucs» (solucio-

nant el pensament politic i religios de

Montaigne it partir de conceptes-como-

di: <<Montaigne es conservador»,

«Montaigne es liberal>,, etc.).

D'aqucsta manera Burke s'allunya

dcls pcrillosos anacronismes quc tan

sovint han caracteritzat Ics diverscs

exegesis de Montaigne.

Als capitols VII i VIII es tracta un

terra tan important com poc estudiat:

cl conccptc d'histt)ria i les reflexions

etnologiques als Essais; aquestes darre-

res van tenir una importancia dccisiva

en el pensament social dels seglcs XVII

i XVIII, contribuint a I'aparicio del

mite del « Bon Sauvage» o el de la

<<Nouvelle Age d'Or<>, amb la que

Fenclon, per exemple, es refereix als

indigenes americans. Encara que en

cap moment ho expliciti, Burke en

aqucst punt segucix molt de prop Ics

tesis de G. Chinard sobre I'exotisme

america a la litcratura francesa del

segle XVI. El propi Levy-Strauss reco-

neixera a la seva principal obra (<<La

pensee sauvage») ('important paper de

I'autor dels Essais en el naixement de la

rnodcrna etnologia (Pensem en els

assaigs com <<Des cannibales», <<Des

Coches>>, etc.).

Es troba it faltar a l'ohra de Burke una

reflexio sobre la filosofia del Dret do

Montaigne. Els cstudiosos d'a(luest tema

(gairebe tots Italians i col•laboradors a la

Rivista Intcrnazionales de Filosofia del

Diritto<>: E. Gatta, P. Mortari, L. Men-

gonni, A.M. Battista, etc.) convergeixen

en afirmar la centralitat de Montaigne en

I'adveniment del Dret Positiu, parallel a

la crisi del iusnaturalisme.

P. Burke clou el seu estudi amb unes

notes sobre cl desenvolupament hist6-

ric dell Essais (mostrant-se <moderada-

ment critic" amb les tests evolucionistcs

de Villey) i una brevissima -i inatil-

bibliografia centrada bisicament en la

historiografia anglosaxona.

L'cspccial cstructuracio d'aqucsta
obra impedeix, en certa mesura, reflec-
tir quines son les tcsis generiques de
I'exegesi de Burke. Aquestes es troben
atomitzades en cadascun dcls blocs
tematics esmentats i, encara quc cohe-
rents, queden mancades (I'un <<fil

coma" quc les aglutini.
L'unitat del Ilibre es constata, pen),

des de les directrius metodologiques
que constitueixcn el seu punt de parti-

da, i que es poden desglossar en dos

punts:

1) El qucstionament de certs con-

ceptes historiografics quc, o he per la

seva amplitud (<<escepticisme»), o per

la seva carrega histt)rica (<<conservado-

risme»), o per la seva ambiguitat (« hu-

manisme<<) resulten poc operatius en

una tasca d'intcrpretacio.

Aquest questionament es tradueix en

un assaig d'acotacio o he cn una reduc-

cio a ('absurd dels mateixos, tal corn
succecix amb un dels termes esmentats:
<<En un sentit laxe, at segle XVI tots els

intellectuals cren conservadors, car

tots -i Later no pas menys que el
Papa- defensaren Ilurs posicions re-

corrent a la tradicio» (p. 42).

2) La realitzaci6 d'una Iectura dcls

Essais mediada anicament per les fonts

directcs de Montaigne, o de vcgades

pets sous contemporanis immediats,

pert) mai -d'una mancra cxplicita

almenys- a partir de la (extensa) lite-

ratura secundaria existent des de finals

del segle XVIII.

F. Sacz Matcu

XAVII'R RUBER I' DF. VENIOS: Pensa-

dors Catalans. Procmi d ' Antoni

Mora. Edicions 62 . Col. Cultura

Catalana Contemporania , n." XIX.
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El Circuit Catala do Tclevisio Espa-
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